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 وَالدُّعَاة العَوَامِّ إِرْشَادُ

 وَالْذَّكَاةِ األَضَاحًِْ أَحْكَامِ إلَى

وصحبو ومن  آلو وعلىوالسالـ على رسوؿ اهلل اؼببعوث رضبة مهداة للعاؼبُت كافة،  والصالة ،هلل الحمد
 أما بعد:ُّداه إذل يـو الدين،  واىتدىوااله، 

ََل َشرِيَك َلُو َوِبَذِلَك  * }ُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِمينَ القائل:  ،هلل فالحمد
 .(ٖٙٔ، ٕٙٔاألنعاـ: ) .أُِمْرُت َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِميَن{

  .(ٚٓٔالصافات: ) ،}َوَفَديْ َناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم{والقائل: 

 .(ٕالكوثر: ) .}َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر{والقائل: 

اللََّو ُروا }َلْن يَ َناَل اللََّو ُلُحوُمَها َوََل ِدَماُؤَىا َوَلِكْن يَ َنالُُو الت َّْقَوى ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخََّرَىا َلُكْم لُِتَكب ِّ  والقائل:
 (.ٖٚاغبج: ) .َعَلى َما َىَداُكْم َوَبشِِّر اْلُمْحِسِنيَن{

نَا" "َمْن َكاَن َلُو َسَعٌة، َوَلْم ُيَضحِّ، والسالـ على رسوؿ اهلل القائل: والصالة  (ٔ) رواه ابن ماجو وغَته .َفاَل يَ ْقَرَبنَّ ُمَصالَّ

 وبعد؛، ُّداه إذل يـو الدين واىتدىوصحبو ومن واله،  آلو وعلىوالسالـ على رسوؿ اهلل،  الصالة

ـ   ،(إرشاد العوام والدعاة)العنواف:  ة اؼبسلمُت، والدعاة الذين يدعوف إذل اهلل من اؼبسلمُت عامّ  كل    العوا
 العلماء وغَتىم، ىذه نبذة ؽبم يستفيدوف منها ليعملوا ُّا ويعلموىا.

 األضاحي قالوا عنها: ،(إلى أحكام األضاحي والذكاة)

بسبب العيد  ،ة األنعاـ أياـ األضحىميذبح من ُّىي ما يُ  تعريفها: ،بتشديد الياء األضحيَّة، ةاألضحيّ 
 أياـ العيد وثالثة أياـ بعده.أياـ األضحى؛ ىي  تقرباً إذل اهلل تعاذل.

                                                           

 (.ٖٕٚٛ(، )حم( )ٖٕٖٔ( )جة( )ٔ)
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ُأْضِحيَّة، وِإْضِحيَّة، َواعبَْْمُع َأَضاِحّي. وَضِحيَّة، َواعبَْْمُع َضَحايَا. وَأْضَحاة، واعبمُع  َوِفيَها أربُع لَُغات:]
 (ٕ) .[َأْضًحى

يعٍت جائز  ،و مشروعوكلمة مشروعة تطلق على السنة والواجب واؼبستحب، ىذا كل   ،: مشروعةحكمهاما 
  .ويثاب عليو اإلنساف ،فعلو

األمة،  وإجماعصلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم  نبيو وسنة ،اهلل عزو وجلّ  بكتابمشروعة  فاألضحّية؛
 .(ٕ: الكوثر) .}َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر{قاؿ تعاذل: 

َمْن َذَبَح بَ ْعَد »)قَاَؿ النَِّب  َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم:  =بن عازب رضي اهلل عنو= َعِن البَػرَاءِ ف ؛يف السنة ةمشروعو 
 (ٖ) .(متفق عليو) .(«َتمَّ ُنُسُكُو، َوَأَصاَب ُسنََّة الُمْسِلِمينَ )" =أي بعد صالة العيد= "(الصَّاَلةِ 

َأقَاَم َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم بِاْلَمِديَنِة َعْشَر ِسِنيَن )قَاَؿ: =رضي اهلل عنهما= َوَعِن اْبِن ُعَمَر 
 (ٗ) .التػٍّْرِمِذيّ و  أضبدَرَواُه  .(ُيضحي

 اإلجماع على مشروعيتها:أّما 

  صاحب فتح الباري.ابن حجر و  (٘) صاحب اؼبغٍت،قدامة  ابنُ على مشروعيتها  قد نقل اإلصباعَ ف

مشروعة بسنة فأما ىي  ؟بغض النظر ىل ىي واجبة أـ فرض أو سنة أو ما شابو ذلك نها مشروعةإ
 اؼبسلمُت.

                                                           

 (.ٙٚ/ ٖ( النياية في غريب الحديث واألثر )ٕ)
 (.ٜٔٙٔ) -ٗ(، )م( ٘ٗ٘٘( )خ( )ٖ)
[ وضعفو في ٖٕ( ]٘ٚٗٔ( ح )ٖٙٗ/ ٔوحسنو األلباني مشكاة المصابيح )(، وحسنو، ٚٓ٘ٔ( والترمذي )ٜ٘٘ٗ( رواه أحمد )ٗ)

(، وفي إسناده عندىما؛ حجاج بن أرطاة، قال ابن حجر في التقريب: )صدوق كثير ٕٔٙ( ح )ٛٚٔضعيف سنن الترمذي )ص: 
د: )كان من حفاظ الحديث(... وقال الخطأ والتدليس، أحد الفقياء(، وقال الذىبي في الكاشف: )أحد األعالم، عمى لين فيو(... قال أحم

 أبو حاتم: )صدوق يدلِّس، فإذا قال حدثنا فيو صالح(.
 (.ٖ٘ٗ/ ٜ( المغني البن قدامة )٘)
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ؼبواظبة النِب صلى اهلل  ؛أقرب منها إذل الندب الوجوبوىي إذل : رضبو اهلل تعاذل ويقوؿ الشيخ ابن عثيمُت
  .عليو وسلم عليها

 وبصأريد أف أتصدؽ دبائيت دينار، ال تأخذ الفضل الذي  :كأف تقوؿ يـو العيد  ؛ق بثمنهاالتصد   وَل يحل  
 ة.األضحيّ ب

تبعو  وكذاصلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم عليها،  لمواظبتو ؛أفضل من الصدقة بثمنها ح األضحيةوذبُ 
 السلف الصاحل.

بغروب مشس آخر يـو من أياـ  وينتهيأياـ بعده،  وثالثة، األضحى عيديـو : أولو يبدأ من بعد صالة وقتها
  .يـو العيد وثالثة أياـ بعدهوقتها أربعة أياـ،  فيكونالتشريق، 

ومغربا يف أي وقت، ما داـ بعد صالة العيد وقبل  ،ى وعصراذحبها ضحً  ويجوزهناراً،  ذحبها لياًل أو ويجوز
 النهار أفضل. ولكنَّ غروب مشس آخر يـو من أياـ العيد جاز ذلك، 

أو دجاجة تذحبها أو تذبح  ،ا يـو العيدُّأف تأيت حبمامة تضحي  مثال ؛ة ليست مًتوكةً األضحيَّ : جنسها
ىي الضأف واإلبل والبقر واؼبعز، وال ذبزئ من  واألنعاممعروؼ من األنعاـ،  فجنسها، ، أو تذبح غزاالافرس

 غَتىا.

}َوِلُكلِّ أُمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكا لَِيْذُكُروا اْسَم اللَِّو ى بو ىو ُّيمة األنعاـ فقط، لقولو تعاذل: حَّ ضَ الذي يُ  الجنسف
فال ذبزئ من  قلت: ،من ضأف ومعز ؛وىي اإلبل والبقر، والغنم (،ٖٗج )اغب .َعَلى َما َرزَقَ ُهْم ِمْن َبِهيَمِة األَنْ َعاِم{

 غَتىا كاػبيل والظباء وكبوىا.

ع البعَت بُ سُ  ويجزئعن الشخص الواحد وأىل بيتو،  تكفي ،الضأف واؼبعز ؛وتجزئ الواحدة من الغنم
كَبَْرنَا َمَع َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو )قَاَؿ: رضي اهلل عنو غبديث جابر  ،ذبزئ عنو الواحدة من الغنم كماوالبقػرة، 

َعةٍ  َعٍة، َواْلبَػَقَرَة َعْن َسبػْ ـَ اغبَُْدْيِبَيِة اْلَبَدنََة َعْن َسبػْ  (ٙ) .مسلمرواه . (َوَسلََّم َعا

                                                           

 (.ٖٛٔٔ( )م( )ٙ)
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َكْيَف َكاَنِت ): عنورضي اهلل ، قَاَؿ: َسأَْلُت أَبَا أَي وَب اأْلَْنَصارِيَّ =رضي اهلل عنو= وَعْن َعطَاِء ْبِن َيَسارٍ 
َكاَف الرَُّجُل يف َعْهِد النَِّبٍّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو )قَاَؿ:  (الضََّحايَا ِفيُكْم، َعَلى َعْهِد َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم؟

 رواه ابن ماجو .(ِعُموَف، ُُثَّ تَػَباَىى النَّاُس، َفَصاَر َكَما تَػَرىَوَسلََّم، ُيَضحٍّي بِالشَّاِة َعْنُو، َوَعْن أَْىِل بَػْيِتِو، فَػَيْأُكُلوَف َويُطْ 

  (ٚ) .والًتمذي

أي: بعد عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ويف رواية يف "موطئو": )ُث  ،)ُث تباىى الناس بعد(قولو: ]
 أي: بعد ذلك العهد. ،تباىى الناس بعد ذلك(

أي: يكثروف الضحايا، ويفتخروف ُّا، ويف رواية مالك: )فصارت  ،)فصارت( الضحايا )كما ترى(
 (ٛ) .[مباىاة(

شرط تفسد كأي  :أي ،فقدت وإنإذل شروط،  وتحتاج ،إذل اهلل عزو وجلّ  ة عبادة وقربةٌ : األضحيّ شروطها
 صح  إال بشرطُت كبقية العبادات:فال تعبادة، 

فال بد أف  ،اإلخالص هلل تعالىأو غَتىا، وىو  احيسواء يف األض ؛العبادات يشمل كلّ  وىوأحدىما: 
عباداتك   وكذلك، عرضًا من أعراض الدنيا تبتغيوَل  ،فال رياء وال ظبعة ؛تكوف ـبلصا هلل تعاذل يف أضحيتك

 .كوف خالصا هللتكصيامك وزكاتك وذكرؾ، ال بد أف 

ىذه النية مهمة جدا، وىذه وصحبو وسلم،  لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو المتابعة أف تنوي بذلكالثاني: 
يَن ُحنَ َفاَء{قاؿ سبحانو وتعاذل: تشمل صبيع العبادات،   .(٘البينة ) .}َوَما أُِمُروا ِإَلَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّو ُمْخِلِصيَن َلُو الدِّ

 (ٜ) .(رواه مسلم) ."(فَ ُهَو َردّ َمْن َعِمَل َعَمالً لَْيَس َعَلْيِو َأْمُرنَا )" :وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم

 :اإلخالص واؼبتابعة، وىي مع، عن بقية العبادات زيادة ،بأربعة شروطاألضحية  وزبتص  

 فال هبوز التضحية باؼبسروؽ واؼبغصوب. كاً للمضحيلْ مِ أف تكوف  ل:األوّ 

                                                           

 (.٘ٓ٘ٔ( )ت( )ٖٚٗٔ( )جو( )ٚ)
 (.ٖٙٚ/ ٛٔ( مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجو والقول المكتفى عمى سنن المصطفى لإلثيوبي )ٛ)
 (.ٛٔٚٔ) -ٛٔ( )م( ٜ)
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البقر  يوىأي األنعاـ،  ؛الذي عينو الشرع الجنسأف تكوف من  ؛وىو شرط خاص باألضحية الثاني:
 .واؼبعز، وال هبوز من غَته والغنم ،واإلبل

  .وىو ما بلغ طبس سنُت ودخل يف السادسة ؛شرعاً، بأف يكوف ثنّياً من اإلبل المعتبرة السنِّ  غالثالث: بلو 

  .ما بلغ سنتُت ودخل يف الثالثة ؛ومن البقر

  .ما بلغ سنة ودخل يف الثانية ؛ومن المع ز

 حبيث إذا وضع بُت الكبار دل يعرؼ. ،منو، وىو ما بلغ ستة أشهر عُ ذَ فيجزئ اعبَ  ؛أما الضأن

 اؼبانعة من اإلجزاء:  السالمة من العيوبالرابع: 

يف حديث  وىي الواردةمكروىة، كما سنعلم،  ولكنهاجائزة  وعيوبٌ من اإلجزاء، عيوب مانعة  فهناك 
 قاـ فينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم فقاؿ:  :قاؿرضي اهلل عنو الرباء بن عازب 

اْلَعْورَاُء اْلبَ يُِّن َعَورَُىا، َواْلَمرِيَضُة اْلبَ يُِّن َمَرُضَها، َواْلَعْرَجاُء )" =يعٍت يف األضاحي=؛ "("َأْرَبٌع ََل َيُجْزنَ )
  لحم،=ال ضعيفة=اؽبزيلة  ،(اْلبَ يُِّن ظَْلُعَها، َواْلَكِسيَرُة الَِّتي ََل تُ ْنِقي"

)ِإِّنٍّ َأْكَرُه َأْف  =:=والقائل ىو أحد الصحابة واظبو الرباء بن عازب رضي اهلل عنو وىو راوي اغبديث قُ ْلتُ 
سنن  .(«َحدٍ َما َكرِْىَتُو َفَدْعُو، َوََل ُتَحرِّْمُو َعَلى أَ »)َيُكوَف يف اْلَقْرِف نَػْقٌص، َوَأْف َيُكوَف يف السٍّنٍّ نَػْقٌص(، قَاَؿ: 

 وغَته. (ٓٔ) النسائي

 :رضي اهلل عنوشرح وبيان لحديث البراء 

 بُت اغبديث أف أربعة عيوب مانعة من األضحية ىي:

إال أهنا  ؛كانت عينها سليمة  فإنالبُت عورىا: وىي اليت البسفت عينها أو برزت وال تبصر ُّا،  العوراء -ٔ
 أوذل. والسليمةال تبصر ُّا أجزأت، 

                                                           

 (.ٜٖٙٗ( )س( )ٓٔ)
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ى اليت تقعدىا عن مثل اغبمَّ  واضح، ومرضها  مرضها: وىي اليت ظهر عليها آثار اؼبرض،البُّت  المريضة -ٕ
 أوذل. والسليمة ،كاف ُّا كسل أو فتور ال يبنعها من اؼبرعى واألكل أجزأت  فإن. اؼبرعى..

كاف   فإنالقطيع،  عن وتتأخرالبُت ظْلعها: وىي اليت ال تستطيع أف تساير السليمة يف اؼبشي،  العرجاء -ٖ
 منو أوذل. والسليمة ،يسَت ال يبنعها من مسايرة السليمة أجزأت جٌ رَ ُّا عَ 

، ليس فيها مخ :أي= ،؛ كما يقولوف=جلد على عظم، ياؽبزيلة اليت ال تنق :: أيالكسيرة أو العجفاء -ٗ
 .فما ينبغي التضحية ُّا

 (ٔٔ) .قاؿ يف اؼبغٍت: ]ال نعلم بُت أىل العلم خالفاً يف أف ىذه األربعة سبنع اإلجزاء[

يلحق ُّذه األربع ما كاف ف، وتدخل ضمنا، نصًّا اغبديثيف ذكرىا ورد ما  العلماء ذكروا فوؽ ىذه ستةً  لكنَّ 
 دبعناىا أو أوذل مثل:

 من العور. العمى أشد   ألفَّ  ؛ال ذبزئ اليت ال تبصر بعينيها العمياء -٘

 ألفّ  ؛حىت تثلطَ ال ذبزء التضحية ُّا  -اؼبتخومة :أي–: وىي اليت أكلت حىت انتفخت ةومَ شُ بْ مَ  ال -ٙ
خوفا على غبمها يف تلك  ؛بطنها ما يف تضع كلّ  :أي ؛، وىذه حىت تثلطَ البشم عارض خطَت كاؼبرض البُت

 .هبوز لك أف تضحي ُّا اللحظة، ومن ُثّ 

اذحبها فهذا جائز، واذبح ولدىا  َّ حىت تضع ما فيها بطنها، ومن ُثَ  :أي ؛حىت تنجو أخذتها الوَلدةما  -ٚ
 معها.

، والنطيحة، أي سقطت من َعلٍ  كاؼبنخنقة، واؼبوقوذة، واؼبًتديةفهذه ال ذبزئ   ؛الموت أصابها سببُ ما  -ٛ
 .من أسباب اؼبوت عندىا سببٌ  ألفَّ  ؛، ىذه كلها ذبزئوما أكل السبع

 اؼبريضة.العاجزة ، وىذا خبالؼ جزة لسمنها فتجزئالعاىة، أما الع: وىي العاجزة عن اؼبشي الزمنى -ٜ

                                                           

 (.ٔٗٗ/ ٜ( المغني )ٔٔ)
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وكبن قلنا العرجاء البُت ظلعها، فكيف مقطوعة لو كانت مقطوعة  إحدى اليدين أو الرجلُت. مقطوعة -ٓٔ
 اليد أو الرجل؟ كل ىذه ال ذبزئ.

 ما يكره في األضحية:أما 

ولكنها  تجوزالنِب صلى اهلل عليو وسلم،  ذكرىاىناؾ عيوب يف األضحية غَت مانعة من التضحية ُّا، 
 وغَتىا أوذل منها، أضافها العلماء ؼبا ثبت عن الصحابة رضي اهلل تعاذل عنهم.تكره، 

َعةٍ )َعْن ُحَجيََّة ْبِن َعِديٍّ، َعْن َعِليٍّ قَاَؿ: ورد  اْذَبْح َوَلَدَىا )قَاَؿ:  (فَِإْف َوَلَدْت؟): ، قُػْلتُ (البَػَقَرُة َعْن َسبػْ
 =. ربب ىذا فهذا أمر آخرالالشرع، جائز بىذا  غبم الدابة العشراء! حبّ ال أأنا ما  : تقلفال= ،(َمَعَها

 = .ىر عليهااظ غَتأهنا سبشي بُت أخواهتا واؼبرض  :=أي، (َمْنِسكَ ػِإَذا بَػَلَغِت ال)قَاَؿ:  ؟(فَالَعْرَجاءُ )قُػْلُت: 

=وىذا ما يسأؿ الناس عنو كثَتا، القرف اؼبكسور، واألذف اؼبقطوعة، ىذه عيوب  ؟(َفَمْكُسوَرُة الَقْرفِ )قُػْلُت: 
 دبكسورة القرف أو مقطوعة األذف،=ذبزئ وغَتىا أوذل، لكن ال سبنع أحدا يضحي 

نَػُْتِ َواألُُذنَػُْتِ  ؛َعَلْيِو َوَسلَّمَ  اَل بَْأَس أُِمْرنَا، َأْو أََمَرنَا َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَّوُ )قَاَؿ:  َىَذا َحِديٌث َحَسٌن  (.َأْف َنْسَتْشِرَؼ الَعيػْ

 (ٕٔ) .َصِحيٌح... سنن الًتمذي وابن ماجة

 أـ ال، وىذا من باب األفضلية. تافسليم االعينُت أو األذنُت ىل نب ونتحقق مننبحث  :أي

 فمن ىذه العيوب المكروىة:

وغَتىا  ،مقطوعة أكثر القرف أو األذف، أما فاقدة القرف واألذف بأصل اػبلقة فال تكره: وىي العضباء -ٔ
 أوذل.

 .: وىي اليت شقت أذهنا من األماـ عرضاً لةالمقابَ  -ٕ

 : وىي اليت شقت أهنا من اػبلف عرضاً.رةالمدابَ  -ٖ

                                                           

 (.ٖٖٗٔ(، )جة( )ٖٓ٘ٔ)ت( ) (ٕٔ)
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 غَتىا أوذل منها. ولكنالتضحية ُّا، هبوز  ما حكمها؟ .: وىي اليت شقت أذهنا طوالً قاءالشرْ  -ٗ

التضحية ُّا  فيجوز، وكثَت يف أيامنا زبرؽ أذهنا لوضع العالمات فيها، : وىي اليت خرقت أذهناالخرقاء -٘
 .إف شاء اهلل

فال يبقى من أذهنا شيء، جائز وكما  .وىي اليت تستأصل أذهنا حىت يبدو صماخها (،ٖٔ) :ُمْصَفرة ال -ٙ
 .مع الكراىة مكروىة فقط، جائزة :قاؿ العلماء

 وىي اليت ذىب قرهنا من أصلو. :المستأَصلة -ٚ

 ذىب بصرىا وبقيت عينها سليمة. :: وىي اليت خبقت عينها، أيالبخقاء -ٛ

َوبِاْلَكْسِر َوِىَي الَّيِت  ،يُػْتِبُعَها اْلَغَنَم ِلَضْعِفَها :َأيْ  ،الَّيِت رَبَْتاُج ِإذَل َمْن ُيَشيػٍُّعَها :َأيِ  ،بِاْلَفْتحِ ]: المشيَّعة -ٜ
وىي اليت ال تتبع الغنم ضعفاً، وتكوف وراء الغنم كاؼبشيع  (،ٗٔ) .[تَػْتبَػُعَها لَِعَجِفَها انْػتَػَهى :َأيْ  ،ُتَشيٍُّع اْلَغَنمَ 

 للمسافر.

 ويلحق بهذه المنصوص عليها ما يلي:

 ا أكثرفتكره التضحية ُّا، أمَّ  ،نصفوو أو كلٍّ  مقطوعة الذيلوىي من اإلبل والبقر واؼبعز:  البتراء -ٓٔ
 .األلية مقصودة ُّا ألفّ  ، ال تضحّ فال ذبزئأكثر من النصف من الغنم والكباش  ،األلية

 صيتاه، فال تكره التضحية بو.خبالؼ ما قطعت خُ  ،مع جوازهفتكره التضحية بو،  قطع ذكرهما  -ٔٔ

 التضحية ُّا. هفتكر ، على طعامها، ما داـ ال يؤثر : اليت سقطت بعض أسناهناالهتماء -ٕٔ

 .مع اعبواز رعها فتكره التضحية ُّاضَ  من حلمات قطع شيءٌ ما  -ٖٔ
                                                           

اِد اْلُمْيَمَمِة َفَفاٍء َمْفُتوَحٍة َفَراءٍ  (ٖٔ) ْسَكاِن الصَّ  (.ٖٙ٘/ ٕسبل السالم ) .[مصفرة: ]ِبَضمِّ اْلِميِم َواِ 
 :الَمْصُفوَرة" ِقيَل: ِىَي الُمْسَتأَصَمة اأْلُُذِن، ُسَمّيت ِبَذِلَك؛ أِلَنَّ ِصَماَخْيَيا َصِفَرا ِمَن األُذن: َأيْ " :َوِفي ِرَواَيةٍ  ،قال ابن األثير: ]"الُمْصَفَرة"

ْن ُرْوَيت: "الُمَصفََّرة" ِبالتَّْشِديِد َفمِ  َوِقيَل: ِىَي الميُزولة؛ لخموَّىا ِمَن متَّْكِثيِر. َخَمَوا. ُيَقال: َصِفَر اإلناُء ِإَذا َخاَل، وَأْصَفْرُتُو ِإَذا أْخَميتو. َواِ 
 (.ٖٙ/ ٖالنياية في غريب الحديث واألثر ) الَسّمن[.

 (.ٜٖ٘/ ٚ( عون المعبود وحاشية ابن القيم )ٗٔ)
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 مسألة:

 :كما قاؿ العلماء  فلو حاالف رجلها،أو ، انكسرت يدىا اإلجزاءمن إذا تعيبت األضحية عيباً يبنع 

وال هبرب على شراء وذبزئو،  ضحي ُّا: أف يكوف العيب قد حدث دوف تفريط من صاحبها فإنو يإحداىما
 إال إذا كانت منذورة فيجب بدؽبا.غَتىا، 

 فيلزمو إبداؽبا دبثلها أو أفضل. ؛ها بفعلو أو تفريط منو: أف يكوف تعييبُ الثانية

 :األكل منها وما يوزع

 الوزف.كم   بُّت ي فلم ..«.ُكُلوا َوَأْطِعُموا َوادَِّخُروا، » :اغبديثجاء يف 

}َوِلُكلِّ أُمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكا لَِيْذُكُروا اْسَم اللَِّو َعَلى َما َرزَقَ ُهْم ِمْن َبِهيَمِة اأْلَنْ َعاِم قاؿ سبحانو وتعاذل: و 
َوالصَّاِبرِيَن َعَلى َما  فَِإَلُهُكْم ِإَلٌو َواِحٌد فَ َلُو َأْسِلُموا َوَبشِِّر اْلُمْخِبِتيَن* الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّو َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهمْ 

َناُىْم يُ ْنِفُقوَن* َواْلُبْدنَ  َجَعْلَناَىا َلُكْم ِمْن َشَعاِئِر } =واليت ىي اإلبل،= {َأَصابَ ُهْم َواْلُمِقيِمي الصَّاَلِة َوِممَّا َرزَق ْ
َها َصَوافَّ  ٌر فَاذُْكُروا اْسَم اللَِّو َعَلي ْ =سقطت  {فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبُ َها}وىي قائمة،=  :=أي {اللَِّو َلُكْم ِفيَها َخي ْ

َها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنعَ }على األرض بعد كبرىا=  =الذي يأتيك  {َواْلُمْعتَ رَّ } ،لسؤاؿ=ل=الذي ال يأت  {َفُكُلوا ِمن ْ
يَ َناَل اللََّو ُلُحوُمَها َوََل  َكَذِلَك َسخَّْرنَاَىا َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن* َلنْ }ويطلب منك، أطعم ىذا وأطعم ىذا،= 

َوَلِكْن يَ َنالُُو الت َّْقَوى ِمْنُكْم َكَذِلَك }وال من دـ= من غبم =فاهلل تعاذل ال يستفيد فبا تذبح أنت،  {ِدَماُؤَىا
 .(ٖٚ –ٖٗاغبج ) .َسخََّرَىا َلُكْم لُِتَكب ُِّروا اللََّو َعَلى َما َىَداُكْم َوَبشِِّر اْلُمْحِسِنيَن{

ُكُلوا َوَأْطِعُموا »قاؿ: قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم: رضي اهلل عنو  سلمة بن األكوععن و 
 وال يشًتط أف تكوف أثالثا متساوية. (٘ٔ) متفق عليو. ..«.َوادَِّخُروا، 

                                                           

 (.ٖٜٚٔ(، )م( )ٜٙ٘٘( )خ( )٘ٔ)
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هدى، وما ورد عن السلف الصاحل  ويُ  ؽُ صدَّ تَ وليست ىذه اآليات واألحاديث نصًّا يف مقدار ما يؤكل ويػُ 
من تقسيمها أثالثًا متساوية،  ، وأضبد والشافعي رضبهم اهللرضي اهلل عنهمكابن مسعود وابن عباس وابن عمر 

 فهذا يدؿ على استحباب ذلك ال على الوجوب.

أوقية تصدؽ قاؿ يف اؼبغٍت: ]واألمر يف ىذا واسع فلو تصدؽ ُّا كلها، أو بأكثر جاز، وإف أكلها كلها إال 
 (ٙٔ) ُّا جاز، وقاؿ أصحاب الشافعي: هبوز أكلها كلها[.

  .واحد عنده عشروف فردا يف البيت فماذا يفعل يف التوزيع والتفرقة مثال:

كلوا وأطعموا وادخروا، وتصدؽ   ؛فلذلكىو وزوجتو عندىم ابن أو بنت، ماذا يأكل منها؟  آخر؛بخالف 
 ولو بأوقية واحدة كما قاؿ ابن قدامة رضبو اهلل.

يستفيد من األضحية، يأخذ جلدىا ويبيعو، يأخذ الصوؼ ويبيعو، يستخدمو أما بيعو فال، من  بعض الناس
"َمْن بَاَع ): صلى اهللُ عليو وسلَّم َعْن َأِب ُىَريْػَرَة رضي اهلل عنو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهللِ  فال أضحية لو،منها شيئا باع 

 (ٚٔ) رواه البيهقي واغباكم. (.فاَل ُأْضِحيََّة َلُو" ؛ِجْلَد ُأْضِحيَِّتوِ 

إعطاء اعبازر  وَل يجوزأو غَته،  ىاأو جلد هاأو شحم األضحية بيع شيء منها من غبم وَل يجوز قال:
أما اللحم فتعطو ىدية، إياؾ أف تبيع منو شيئا، وإال تأيت أضحيتك يـو  أعطو ماالً  ،مقابل أجرتو منها شيئاً 

 .القيامة ناقصة

ليس ىو صاحب  ألنو ؛فيو دبا شاء من بيع وغَته لو شيٌء من األضاحي أف يتصرؼَ  ويجوز لمن ُأْىِدي
َعْن ورد  ىدي لو شيء يتصرؼ فيو تصرفا كامال،من أُ  لكننع من ذلك، ى ىو الذي يبُ ة، الذي ضحّ األضحيّ 

َؽ ِبِو َعَلى بَرِيَرةَ  َها َصَدَقٌة، »، فَػَقاَؿ: أََنٍس َرِضَي اللَُّو َعْنُو: َأفَّ النَِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ُأيتَ بَِلْحٍم ُتُصدٍّ ُىَو َعَلي ْ
 (ٛٔ) متفق عليو. .«َوُىَو لََنا َىِديَّةٌ 

                                                           

 (ٜٗٗ/ ٜ( المغني البن قدامة )ٙٔ)
 (.ٛٛٓٔح التَّْرِغيِب )(، َصِحيٛٔٔٙ(، انظر َصِحيح اْلَجاِمع: )ٖٛٙٗ(، )ك( )ٜ٘ٔٓٔ)ىق( ) (ٚٔ)
 (.ٗٓ٘ٔ(، )م( )ٜ٘ٗٔ( )خ( )ٛٔ)
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ال يشًتيو من ف، شراؤهبيعو وال هبوز رل ال  ؛ فأناوجدتو يباعفتصدقت بو، الذي ة األضحيَّ  أعجبٍت جلدُ إذا 
ألنو نوع من الرجوع يف اؽببة والصدقة، وذلك لقولو صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم  ؛أىداه، أو تصدؽ بو

و يف سبيل اهلل، بؽ أحسن فرس عنده تصدّ  ،بفرسيف سبيل اهلل الذي تصدؽ رضي اهلل عنو لعمر بن اػبطاب 
عندما رآه يباع يف السوؽ، فقاؿ لو النِب صلى  أراد شراءهفيعٍت ال يريد بيعها أصال، لكن وجدىا تباع أمامو، 

 : اهلل عليو وسلم

درىم، ولو أعطاكو بدرىم  اشبنو ألف أو ألف=، "(ََل َتْشَتِري، َوََل تَ ُعْد ِفي َصَدقَِتَك، َوِإْن َأْعطَاَكُو ِبِدْرَىمٍ »
  (ٜٔ) متفق عليو. .(«فَِإنَّ الَعاِئَد ِفي َصَدقَتِو َكالَعاِئِد ِفي قَ ْيِئوِ )" ،=هحد ال تشًت وا

لعو والعياذ باهلل، كما تقيئو يبلوعاد  أويأخذىا أو يشًتيها ىذا كإنساف تقيَّ  ،الذي يعطي صدقة ويندـ عليها
ُهَما، قَاَؿ: قَاَؿ النَِّب  َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم:  ورد يف حديث آخر الَعاِئُد ِفي ِىَبِتِو  »)َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػْ

 (ٕٓ) رواه البخاري. .(«َكالَكْلِب يَ ُعوُد ِفي قَ ْيِئِو، لَْيَس لََنا َمَثُل السَّْوءِ 

ؽ على أخيو بصدقة، فمات األخ فرجع إنساف تصدّ ك ،ما أىداه أو تصدؽ بو بإرث مثالً  يوفإف عاد إل
فإنو يبلكو ملكًا تاماً، ويتصرؼ فيو كيف يشاء، غبديث بريدة ؿ اؼبلك اآلف، ، ربوّ سبّلكو للمعطي باؼبَتاث جاز

 :أي، (َتَصدَّْقُت َعَلى أُمٍّي ِبَولِيَدةٍ َأفَّ اْمرَأًَة أََتْت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم، فَػَقاَلْت: ُكْنُت ) ؛رضي اهلل عنو
َقْد َوَجَب »)، قَاَؿ: (َوتَػرََكْت تِْلَك اْلَولِيَدةَ  ،َوِإنػََّها َماَتتْ )فكانت اعبارية يف اؼبَتاث،=  ماتت األـّ  ،جبارية أََمة

 (ٕٔ) .يالًتمذو سنن أِب داود  .(«َأْجُرِك، َورََجَعْت ِإلَْيِك ِفي اْلِميَراثِ 

 :من أراد األضحيةما يجتنبو 

، دبجرد أف يعلم أف غدا أوؿ أياـ ذي اغبجة، فال وال من شعره ال ينبغي للمضحي أف يأخذ من أظفاره
سلمة رضي اهلل عنها أف النِب صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم  عن أـّ ف، ره شيئايأخذ من شعره وال من أظفا

  :قاؿ
                                                           

 (.ٕٓٙٔ( )م( )ٜٓٗٔ( )خ( )ٜٔ)
 (.ٜ٘ٚٙ)خ( ) (ٕٓ)
 (.ٚٙٙ(، )ت( )ٙ٘ٙٔ( )د( )ٕٔ)
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 (،ٕٕ) رواه مسلم ."(َوَأرَاَد َأَحدُُكْم َأْن ُيَضّحَي، فَ ْلُيْمِسْك َعْن َشْعرِِه َوَأْظَفارِهِ ِإَذا رَأَيْ ُتْم ِىاَلَل ِذي اْلِحّجِة، ")
 ويف رواية ؼبسلم: 

َوَأرَاَد َأَحدُُكْم َأْن ُيَضحَِّي، َفاَل َيَمسَّ ِمْن َشَعرِِه َوَبَشرِِه )" =اليت قبل العيد=، "(ِإَذا َدَخَلِت اْلَعْشرُ »)
 .(«َشْيًئا

أو الظفر، أو البشرة فبن أراد أف يضحي من دخوؿ شهر ذي  اغبديث النهي عن أخذ شيء من الشعرففي 
 ي.اغبجة حىت يضحّ 

 الذكاة الشرعية.الكالـ عن ىذا فيما ىبتص باألضحية وما فيها من أحكاـ، ونأخذ اآلف 

 

 الذكاة الشرعية المبحث الثاني:

، إف كنا ال نستطيع أف نذحبو ،موضع من بدنو و يف أيٍّ و أو جرحُ أو ذحبُ  ؛اغبالؿ اغبيواف الربيٍّ  رُ : كبَْ تعريفها
 فاغبيواف حبريٌّ ال يذكَّى، وبرٍّيٌّ يذكَّى فالذي يعيش يف الرّب.

  .وأحيانا يكوف للبقر لإلبل،يكوف  فالنحرُ 

  .الضأف واؼبعزالبقر و من  ؼبا سواىا، الذبحو 

  يقدر عليو من إبل وغَتىا.ال لكل ما  والجرح

بسيف أو بالسهاـ، أو على اإلمساؾ بو، نوقفو بإطالؽ النار  مقدورار وغَت من اعبزّ  ورا ىربَ نفًتض أف ثَ 
 نرميو عليو لنمسك بو، ىذا جائز إف شاء اهلل.

 :الذكاة شروط

 تسعة: ّل اغبيواف بالذكاة شروطٌ يشًتط غبِِ 

                                                           

 (.ٜٚٚٔ( )م( )ٕٕ)
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 تذكيةُ  ل  فال ربَِ  أف تكوف نية التذكية موجودة، التذكية، دُ فبن يبكن منو قصَ  -الذابح-أف يكوف اؼبذكٍّي  -ٔ
  .ميزاؼبالصغَت غَت الطفل 

وجدت طفال ذبح ضبامة مثال، وىذا الطفل طبس سنوات أو أقل غَت فبيز، ما ينفع تأكلها ولو ذحبها  مثال:
  .ألهنا صدرت من مذكي غَت فبيز ؛بالذبح الشرعي

 ذبزء الذبيحة.، ال باػبرؼ معروؼؼ، رِ خَ كبَت السن شيخ   و ذبحولوكذلك 

  .اؼبكاف اؼبعروؼ، ىذا كلو ال هبوزكاف يف ذبح، ولو  إذا اَّنوف  وكذلك

  .إخل .السكراف .. وكذافال بد من التمييز، 

 .قصد التزكية أف يكوف من شخصٍ  فال بدّ 

وإف كاف فاسقًا أو  ؛لمفيحل  ما ذكَّاه اؼبس ،أو نصرانياًّ  ي مسلماً، أو كتابياً؛ يهودياًّ أف يكوف اؼبذكٍّ  -ٕ
  تو.حيذب تجاز فقلده فذبح عمره عشر سنوات ورأى والده يذبح، مكفٍّرة، أو صبياًّ فبيٍّزاً،  غَتَ  مبتدعاً بدعةً 

 وعدـِ  ،لعمـو األدلػةكل ذبيحتها، ؤ ، هبوز أف تاسواء كانت حائض أو نفساء أو طاىر ؛ مسلمة أو امرأة
=وىو ، (ِلَكْعِب ْبِن َماِلٍك َكاَنْت تَػْرَعى َغَنًما ِبَسْلعٍ )=راعية=  (َجارِيَةً َأفَّ ) ؛اؼبخصٍّص، فقد ورد يف اغبديث

َها حِبََجرٍ )جبل سلع=  َها َفَذحَبَتػْ َها، َفَأْدرََكتػْ =وىو حجر الصواف، وىذا أحيانا تكوف لو حافة ، (َفُأِصيَبْت َشاٌة ِمنػْ
  (،ٖٕ) .البخاريرواه  .(«ُكُلوَىا»)فَػَقاَؿ:  (َوَسلَّمَ َفُسِئَل النَِّب  َصلَّى اهللُ َعَلْيِو )حادة جدا،= 

  .(٘األنعاـ  ) .اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم{} :وقاؿ سبحانو وتعاذل

 .(طعامهم ذبائحهم)قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما: 

الذي على رقبتها، فبدال من أف  يقطع اغببلَ أف  بل قصدما قصد التذكية،  فإذاالتذكية،  أف يقصدَ  -ٖ
  .دل ربلّ ذحبها بغَت قصد الذبح قطع حلقها، فيقطعو 

ْيُتْم{ :لقولو تعاذل  البخاري(. وىو أوؿ حديث يف صحيح) .«..ِإنََّما اأَلْعَماُل بِالن ِّيَّاِت،»وللحديث:  (،ٖاؼبائدة ) .}ِإَلَّ َما ذَكَّ
                                                           

 (.٘ٓ٘٘( )خ( )ٖٕ)
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أو لصاحل من بًا لصنم أو وثن أو صاحب قرب، مثل أف يذبح تقر   ،وجلّ  ال يذبح لغَت اهلل عز أف -ٗ
 أو ؼبَلك من اؼبالئكة أو عبنٍّ.الصاغبُت، أو لنِب من األنبياء، 

أو غَتىم من اؼبخلوقُت، فإف ذبح لذلك  ...أو رئيٍس أو وزيٍر أو وجيٍو ، اؼبلوؾمن تعظيمًا ؼبِلٍك  أو يذبحَ 
  .(ٖاؼبائدة  ) .}َوَما ُذِبَح َعَلى الن ُصِب{ فال ربل  ذبيحُتو لقولو تعاذل:

 (ٕٗ) .مرواه مسل .«َوَلَعَن اهللُ َمْن َذَبَح ِلَغْيِر اهلِل،..»... وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم: 

بأف يذكر عليو اسَم غَِت  ؛تذكر اهلل وحده، ال تذكر معو أحدا بحتذ يعٍت عندمالغَت اهلل بو،  أف ال يهلّ  -٘
اهلل، مثل أف يقوؿ: بسم النِب، أو باسم جربيل، أو باسم اغبزب الفالِّن، أو الشعب الفالِّن، أو اؼبلك الفالِّن، 

 :فال بد أف نقوؿ وال هبوز أكلو،، اهلل دل وبلّ  اسمِ  غَتِ  أو كبو ذلك، فإف ذكر عليو اسمَ أو الورل أو الرئيس، 
  .باسم اهلل

ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِيِر َوَما  :لقولو تعاذل ؛آخر فال وبلّ  اوإف ذبح هلل وذكر معو اظب }ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ
  .(ٖاؼبائدة ) .ُأِىلَّ ِلَغْيِر اللَِّو ِبِو{

 وذكر ابن كثَت اإلصباع على ربرمي ما أىل لغَت اهلل بو.

 .}َفُكُلوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّو َعَلْيِو ِإْن ُكْنُتْم ِبآيَاتِِو ُمْؤِمِنيَن{ :تعاذلسبحانو و أف يسمي اهلل عليها لقولو  -ٙ
 .(ٕٔٔ :األنعاـ) .}َوَل تَْأُكُلوا ِممَّا َلْم يُْذَكِر اْسُم اللَِّو َعَلْيِو َوِإنَُّو َلِفْسٌق{ :وقاؿ سبحانو ،(ٛٔٔ :األنعاـ)

 –غَت سنٍّ أو ظفر–ينهر الدـ أي اآللة اليت تذبح ُّا، تكوف ماضية حادة،  ؛دٍ أف تكوف الذكاة دبحدَّ  -ٚ
أف النِب صلى اهلل عليو وآلو رضي اهلل عنو فعن رافع بن خديج ، من حديد وحجر، وخشب وزجاج وغَت ذلك

  :وصحبو وسلم قاؿ

ُثُكْم َعْن َذِلَك:) َأمَّا السِّن   "َما أَنْ َهَر الدََّم، َوذُِكَر اْسُم اللَِّو َعَلْيِو َفُكُلوُه، لَْيَس السِّنَّ َوالظ ُفَر، َوَسُأَحدِّ
 (ٕ٘) .رواه البخاري .(فَ َعْظٌم، َوَأمَّا الظ ُفُر َفُمَدى الَحَبَشِة"

                                                           

 (.ٜٛٚٔ( )م( )ٕٗ)
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ال أو الصعق الكهربائي، أو بالصدـ، أو الضرب على الرأس حىت سبوت دل ربل،  باػبنقِ األضحّيُة لت تِ فلو قُ 
 وكذا إف ذحبها بالسن أو الظفر أو بأي عظم، وإف جرى دمها دل ربل.أضحية وال غَتىا، فال هبوز أكلها، 

ٛ-  ،  :أيلدـ، ، ال بد أف ىبرج الدـ، أي إسالة افال تؤكلرج منها دـ ىب دلفلو ذبح ذبيحة و إهناُر الدَّـِ
 .("ما أنَهَر الّدَم وذُِكَر اسُم اهلِل عليِو فكلوهُ ") :إجراؤه من الذبيحة لقولو صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم

  (،ٕٙ) (رواه البخاري)

 ولو حاَلن:

مثل أف يهرب،  ؛أي قادرين على ذحبو، ولكن غَت اؼبقدور عليو ؛مقدور عليو ي غَتُ : أف يكوف اؼبذكَّ األولى
يف بئر، أو مكػاف سحيق ال يبكن الوصوؿ إليو، أو يدخل مقدمو يف غار حبيث ال يبكن الوصوؿ إذل أو يسقط 

عليو  تلقيكأنو ؛  رقبتو، أو كبو ذلك، فيكفي يف ىذه اغباؿ إهنار الدـ يف أي موضع من بدنو حىت يبوت
 .سكينا، أو غَته، جائز إف شاء اهلل

ُكنَّا َمَع النَِّبٍّ )رَاِفِع ْبِن َخِديٍج، قَاَؿ:  عن د يف الصحيحُتواألوذل أف يتحرى أسرع شيء يف موتو؛ ؼبا ور 
َفِة، َفَأَصاَب النَّاَس ُجوٌع، َفَأَصابُوا ِإِباًل َوَغَنًما وََكاَف النَِّب  َصلَّى اهلُل َعَلْيِو )، قَاَؿ: (َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِبِذي اغبَُليػْ

، فَػَعِجُلوا، َوَذحَبُوا، َوَنَصُبوا الُقُدوَر، َفَأَمَر النَِّب  َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم بِالُقُدوِر، َفأُ َوَسلََّم يف ُأْخَريَاِت  ْكِفَئْت، الَقْوـِ
َها بَِعٌَت، َفطََلُبوُه، َفَأْعَياُىْم وََكاَف يف ا لَقْوـِ َخْيٌل َيِسَتٌَة، َفَأْىَوى َرُجٌل ُُثَّ َقَسَم، فَػَعَدَؿ َعَشَرًة ِمَن الَغَنِم بَِبِعٍَت فَػَندَّ ِمنػْ

ُهْم ِبَسْهٍم، َفَحَبَسُو اللَّوُ   ُُثَّ قَاَؿ:  (،ِمنػْ

َها فَاْصنَ ُعوا ِبِو َىَكَذاِإنَّ ِلَهِذِه البَ َهاِئِم َأَواِبَد َكَأَواِبِد الَوْحِش، َفَما َغَلَبُكْم مِ »)  (ٕٚ) متفق عليو. .(«ن ْ

: أف يكوف مقدورًا عليو حبيث يكوف حاضراً، أو يبكن إحضاره بُت يدي اؼبذكّي، فيشًتط أف يكوف الثانية
 (ٕٛ) .(الذََّكاُة يف اغبَْلِق َواللَّبَّةِ اإلهنار يف موضع معُتَّ وىو الرقبة، قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما: )

                                                                                                                                                                                                       

 (.ٖٗ٘٘( )خ( )ٕ٘)
 ( نفس المصدر السابق.ٕٙ)
 (.ٜٛٙٔ) -ٕٓ(، )م( ٕٛٛٗ( )خ( )ٕٚ)
 (.ٕٕٗ٘(، صححو األلباني في اإلرواء تحت حديث: )ٜٗٓٛٔ(، )ىق( )ٜٕٜٛٔ(، )ش( )٘ٔٙٛ)عب( ) (ٕٛ)
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 أشياء وىي: بقطع أربعةوسباـ ذلك 

 : وىو ؾبرى النفس.الحلقوم *

 : وىو ؾبرى الطعاـ والشراب.المريء *

طع بعض ما هبب : ونبا ِعْرقاف غليظاف ؿبيطاف باغبلقـو واؼبريء، وال يشًتط قطع اعبميع، فلو قُ الودجان *
 .جاز قطعو وإف دل ينفصل بعض اؼبقطوع عن بعض

يف الوىدة اليت بُت أسفل الرقبة فبا يلي الصدر في فاإلبل والدواب اليت ؽبا رقبة طويلة، : يكوف يف والنحر
 (ٜٕ) وقد يكوف يف البقر. ،الصدر وأصل العنق، وىو خاص باإلبل يف الغالب

فلو ذحبها من فوؽ ويبتعد عن الصدر، لكن  سيقًتب من الرأ: يكوف فيما فوؽ ذلك إذل اللحيُت، والذبح
، وصارت العقدة تبع الرقبة وزة؛اعبَ   ؛الذبيحة على القوؿ الصحيحت حلَّ  ؛وىي العقدة الناتئة يف أعلى اغبلقـو

 واحدة حلَّت غبصوؿ الذكاة بذلك. وىي ؿبل  الذكاة، فلو ُقطع الرأس مرةً  ،ألفَّ ذلك من الرقبة؛ وهبوز أكلها

 .شرعاً، فإف كاف غَت مأذوف فيها شرعاً، كصيد احملرِـ وصيد اغبـر المذكَّى مأذوناَ في ذكاتوأف يكوف  -ٜ

ال  وال هبوز أكلو ما ينبغي ىذا، !ذحبواصطاده و فا يف اغبـر رأى شيئا بريًّ  وأ، رأى غزاال يف اغبـرإف  فمثال؛
  .أضحية وال طعاـ

  .أو مسروؽيعٍت رغما عن أنف أىلو  ؛أو مغصوبٍ 

 ،وال تأثَت للذكاة يف ؿبرَـّ كاغبمار األىلي والكلب واػبنػزير، فهذه وكبوىا من اغبيوانات احملرمة ال ربػل  بالذكاة
 ولو أخذ جبميع الشروط األخرى.

 :آداب الذكاة

                                                           

)م(  .َسْبَعٍة" َبَدَنَة َعْن َسْبَعٍة، َواْلَبَقَرَة َعنْ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل، َقاَل: "َنَحْرَنا َمَع َرُسوِل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َعاَم اْلُحَدْيِبَيِة الْ  (ٜٕ)
ِبُل َعَمى َعْيِد َرُسوِل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم، َفَأَمَرُىْم، أَ  ،(ٖٛٔٔ) -ٖٓ٘ )جة(  .ْن َيْنَحُروا اْلَبَقَر"وَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: "َقمَِّت اإْلِ

(ٖٖٔٗ.) 
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للذكاة آداب ينبغي مراعاهتا، وربل الذكاة فػ ،تؤكلحالؿ الذبيحة فوإف تركتها وأفضل، إف فعلتها خَت 
 :، منهابدوهنا

ذل القبلة، وسبسك إ ابأف تضجعها على شقها األيسر، وتوجههبالذبيحة عند الذبح،  استقبال القبلة -ٔ
، ُُثَّ (َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َذَبَح يَػْوـَ اْلِعيِد َكْبَشُْتِ ) ؛غبديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّوِ السكُت باليمٌت، 

 قَاَؿ ِحَُت َوجََّهُهَما: 

ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي  ،َواأْلَْرَض َحِنيًفا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكينَ ِإنِّي َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت »)
 ،اللَُّو َأْكبَ رُ  ،ِبْسِم اللَّوِ  ،َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِمينَ  ،ََل َشرِيَك َلوُ  ؛َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِمينَ 

 (ٖٓ) .وغَتهرواه أضبد . («َك ِمْن ُمَحمٍَّد َوأُمَِّتوِ اللَُّهمَّ ِمْنَك َولَ 

ومن ُث بعد  ؛من عرضها على الطعاـ وكبوه ؛ما يروبها عند الذكاة إذل الذبيحة بعمل كلّ  اإلحسان -ٕ
غبديث النِب صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم  ؛ألهنا يف آخر حياهتا، ال ربرمها من ىذا األمر ؛ذلك اذحبها

 قاؿ: 

َلَة، َوِإَذا َذَبْحُتْم فََأْحِسُنوا") الّذْبَح،  إّن الّلَو َكَتَب اإِلْحَساَن َعَلَى ُكّل َشْيٍء؛ فَإَذا قَ تَ ْلُتْم فََأْحِسُنوا اْلِقت ْ
  (ٖٔ) م.رواه مسل .("ْفَرَتُو، وْلُيِرْح َذبِيَحَتوُ َوْلُيِحّد َأَحدُُكْم شَ 

ؼباذا معقولة اليد اليسرى وىي قائمة؟ حىت تسقط على  معقولة اليد اليسرى. اإلبل قائمةأف ينحر  -ٖ
 إذل القبلة.متوجهة  ةمضجعوىي فتكوف كالشاة اليت ذحبتها األيسر جنبها 

ألنو مثال يف البقر صعب إضجاعها،  ؛إف كاف باستطاعتوعلى جنبها،  عةجَ ضْ مُ  غير اإلبلِ أف يذبح  -ٗ
منها، ويكوف االضجاع على اعبنب  ها ليتمكنَ عنقِ  و على صفحةِ ويضع رجلَ ، ةأو مضجع ةفيجوز ذحبها واقف

 ألنو أسهل للذبح. ؛األيسر

 ىذا من اآلداب لكن لو قطع جزءا منو جاز. .قطع الحلقوم والمريء والودجيناستكماؿ  -٘
                                                           

 ( قال األعظمي: إسناده صحيح.ٜٜٕٛ(، )خز( )ٕٕٓ٘ٔ( )حم( )ٖٓ)
 (.ٜ٘٘ٔ( )( )مٖٔ)
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 عند الذبح. عرض الماء عليها -ٙ

ألف  ؛اإلسالـ بالذبيحة معك، وإمبا خبئها، فانظروا إذل رضبةاليت السكُت  ظهرعندما تذىب للذبح ال ت -ٚ
يواري أف علمت، ىي تعلم فارضبها، وعليو  دلاغبيوانات تعلم أف السكُت ىذه للذبح، سواء أنت علمت أو 

قاد قودًا رفيقاً، ففي وتُ ىا أمامها،  وبدَّ وأالَّ ، يعٍت يسًتىا حبيث ال تراىا إال ساعة ذحبها، عنها السكين
 اغبديث: َعْن ُمَعاِويََة ْبِن قُػرََّة، َعْن أَبِيِو، َأفَّ َرُجاًل قَاَؿ: 

=عليو الصالة  فَػَقاؿَ  (،-َأْو قَاَؿ: ِإِّنٍّ أَلَْرَحُم الشَّاَة َأْف أَْذحَبََها-يَا َرُسوَؿ اهلِل! ِإِّنٍّ أَلَْذَبُح الشَّاَة، َوأَنَا أَْرضَبَُها )
 (.ٕٖ) مسند أضبد. ("َوالشَّاُة ِإْن رَِحْمتَ َها رَِحَمَك اهللُ"): والسالـ=

 (ٖٖ) .متفق عليو .("وإنّما يَرَحُم اهللُ ِمن عباِده الّرحماءَ ")ويف الصحيحُت: 

اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم، َعَلى َرُجٍل َمرَّ َرُسوُؿ اللَِّو، َصلَّى )َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبٍّ، َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم، َقاَؿ: و 
=وبد السكُت وىي ربت (، َوُىَو وبَِد  َشْفَرَتوُ )=يريد أف وبكمها ليذحبها،= ، (َواِضٍع رِْجَلُو َعَلى َصْفَحِة َشاةٍ 

وىو باؼبؤمنُت =عليو الصالة والسالـ،  (فَػَقاؿَ ) ،=تنظر إذل السكُت،=، (َوِىَي تَػْلَحُظ إِلَْيِو بَِبَصرَِىا)، قدميو=
 الوقت،=ىذا اؼبوضع و إضجاعها حدَّ شفرتك، وليس يف ىذا قبل  :=أي، "(َأَفال قَ ْبَل َىَذا») =:رؤوؼ رحيم

  (ٖٗ) األحاديث اؼبختارة للضياء، اؼبعجم األوسط. «.أَُترِيُد َأْن ُتِميتَ َها َمْوتَ تَ ْيِن؟!)

اغبقيقي، ىذا ما ينبغي، فإذا كاف ىذا مع اغبيواف، بالذبح واألخرى ، األوذل حبد السكُت أمامها والموتتان؛
 فرضباؾ رِب. ؟!من ذلك فكيف دبن يفعلوف باإلنساف أشدّ 

 (ٖ٘) .("واهلل أكبر ،بسم اهلل") :، فيقوؿالتكبير بعد التسميةزيادة السنة أف تذكر اهلل، واألدب  -ٛ

  :ى من ىي لويسمِّ عند ذبح األضحية أو العقيقة،  -ٜ

                                                           

 (.ٕٜ٘٘ٔ( )حم( )ٕٖ)
 (.ٖٕٜ(، )م( )ٕٗٛٔ( )خ( )ٖٖ)
 (.ٕٗ(، الصحيحة )ٜٖٓ٘، ح ٖ٘/ ٗ(، المعجم األوسط )ٗٚٔ، ح ٗ٘ٔ/ ٕٔ( األحاديث المختارة لمضياء )ٖٗ)
 (.ٜٜٕٛ(، )خز( )ٕٕٓ٘ٔ( )حم( )ٖ٘)
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اللهم ىذا عن فالف وأىل بيتو، وإف كانت عقيقة تسمي اسم الطفل، أو الطفلة، ىذه عن فالنة أو  :تقول
َشِهْدُت َمَع َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم اأْلَْضَحى )للحديث: َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو، قَاَؿ:  فالف،

، َوقَاَؿ: (نَػَزَؿ ِمْن ِمْنرَبِِه وُأيتَ ِبَكْبٍش َفَذحَبَُو َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم بَِيِدهِ  بِاْلُمَصلَّى، فَػَلمَّا َقَضى ُخْطَبَتوُ 
 (ٖٙ) والًتمذي. ،أبو داود. («ِبْسِم اللَِّو، َواللَُّو َأْكبَ ُر، َىَذا َعنِّي، َوَعمَّْن َلْم ُيَضحِّ ِمْن أُمَِّتي»)

َأفَّ َرُسوَؿ اهلِل ) ؛غبديث َعاِئَشةَ  ؛ل اهلل منك ىذا العملأف يتقبّ  ؛عند ذبح األضحية يدعو بالقبولأف  -ٓٔ
ُرُؾ يف َسَواٍد، َويَػْنظُُر يف َسَواٍد،   !(َفُأيتَ بِِو لُِيَضحٍَّي ِبوِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم أََمَر ِبَكْبٍش أَقػَْرَف َيطَُأ يف َسَواٍد، َويَػبػْ

فَػَفَعَلْت:  ،(«اْشَحِذيَها ِبَحَجرٍ »)ُُثَّ قَاَؿ: أحضري السكُت=،  :=أي ،(«يَا َعاِئَشُة، َىُلمِّي اْلُمْديَةَ »)ا: فَػَقاَؿ ؽبََ 
، َوِمْن ُمَحمَّدٍ تَ َقبَّْل ِمْن ُمَحمٍَّد، َوآِل بِاْسِم اهلِل، اللُهمَّ »)ُُثَّ َأَخَذَىا، َوَأَخَذ اْلَكْبَش فََأْضَجَعُو، ُُثَّ َذحَبَُو، ُُثَّ قَاَؿ: 

 (ٖٚ) مسلم. .(«أُمَِّة ُمَحمٍَّد، ثُمَّ َضحَّى ِبوِ 

  :مكروىات الذكاة ذِْكرُ ويف اػبتاـ؛ 

 يلي: من ىذه اؼبكروىات مافطبسة، وىي 

 وال حاّدة. غَت ماضية :أي .بآلة كالَّةأف يذحبها  -ٔ

 .يحدَّ السكين والبهيمة تنظروأف  -ٕ

 .مكروهبُت أخواهتا ىذا  .يذكيها، واألخرى تنظرأف  -ٖ

أو  ،كسر عنقهابيبدأ مباشرة أي قبل أف زبرج روحها بعد الذبح ، يؤلمها قبل زىوق نفسهاأف  -ٗ
 بسلخها قبل أف سبوت.

 عند الذبح. توجيهها لغير القبلة -٘

 ىذا واهلل تعالى أعلم

                                                           

 (.ٕٔ٘ٔ(، )ت( )ٕٓٔٛ( )د( )ٖٙ)
 (.ٜٚٙٔ( )م( )ٖٚ)
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باألضاحي خصوصا والذبائح عموما من فضائل وأحكاـ وشروط، وىي  قىذه عجالة فيها بياف ما يتعل
ؿبمد بن صاحل للشيخ  ،(أحكاـ األضحية والذكاةمستقاة من كتب أىل العلم، وأكثرىا بل جلها مستفاد من )

رضبو اهلل ورحم سائر علمائنا علماء اؼبسلمُت، ودعاتنا دعاة اؼبسلمُت،  ىػ(ٕٔٗٔبن ؿبمد العثيمُت )اؼبتوىف: 
 سدد خطانا، وجعلنا ىداة مهديُت ال ضالُت وال مضلُت.و 

 ونسأؿ اهلل عز وجل أف يغفر لنا أصبعُت، ولوالدينا، وؼبن لو حق علينا.

 بينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعينوصلى اهلل وسلم وبارك على ن
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 :المصادر والمراجع

 .القرآف الكرمي
 :ًتتيب على تواريخ والوفياتجعلت ال

إلماـ أِب عبد اهلل أضبد بن ؿبمد بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباِّن )اؼبتوىف: بن حنبل )اؼبسند( ل أحمدمسند ( ٔ
 .ىػ(ٕٔٗ

الناشر: مؤسسة . إشراؼ: د عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، عادؿ مرشد، وآخروف -ؤوطااحملقق: شعيب األرن
 .ـٕٔٓٓ -ىػٕٔٗٔالطبعة: األوذل، . الرسالة

حملمد  ،(اعبامع اؼبسند الصحيح اؼبختصر من أمور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيامو) البخاريصحيح ( ٕ
الناشر: دار طوؽ  .احملقق: ؿبمد زىَت بن ناصر الناصر ىػ(.ٕٙ٘)اؼبتوىف  اهلل البخاري اعبعفي عبد بن إظباعيل أِب

 .ٜعدد األجزاء: . ىػٕٕٗٔالطبعة: األوذل،  .الباقي( ؿبمد فؤاد عبد عن السلطانية بإضافة ترقيم )مصورة ،النجاة
ؼبسلم بن  ،(اؼبسند الصحيح اؼبختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم) صحيح مسلم( ٖ

الًتاث الناشر: دار إحياء  احملقق: ؿبمد فؤاد عبد الباقي ،ىػ(ٕٔٙاغبجاج أبو اغبسن القشَتي النيسابوري )اؼبتوىف: 
 .بَتوت –العرِب

)اؼبتوىف:  ،عبد اهلل ؿبمد بن يزيد القزويٍت، وماجة اسم أبيو يزيد البن ماجة أِب ،)السنن( سنن ابن ماجو( ٗ
 .فيصل عيسى الباِب اغبلِب -الناشر: دار إحياء الكتب العربية، ربقيق: ؿبمد فؤاد عبد الباقي ،ىػ(ٖٕٚ

سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرو األزدي ألِب داود  ،)السنن( سنن أبي داود( ٘
ِجْستاِّن ََ  .بَتوت –العصرية، صيداالناشر: اؼبكتبة  احملقق: ؿبمد ؿبيي الدين عبد اغبميد ،ىػ(ٕ٘ٚ)اؼبتوىف:  ،السٍّ

عيسى  حملمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاؾ، الًتمذي، أِب ،(اعْبَاِمع الصَِّحيح) سنن الترمذي( ٙ
وإبراىيم عطوة عوض ، (ٖوؿبمد فؤاد عبد الباقي )ج، (ٕ، ٔأضبد ؿبمد شاكر )ج ربقيق وتعليق:، ىػ(ٜٕٚ)اؼبتوىف: 

الطبعة: الثانية، ، مصر –كتبة ومطبعة مصطفى الباِب اغبلِبالناشر: شركة م ،(٘، ٗلشريف )جااؼبدرس يف األزىر 
 .ـٜ٘ٚٔ -ىػٜٖ٘ٔ

ألِب عبد الرضبن أضبد بن شعيب بن علي  ،للنسائي (السنن الصغرى) أو (السننَّتىب من )ا سنن النسائي( ٚ
، حلب –لناشر: مكتب اؼبطبوعات اإلسالميةا ربقيق: عبد الفتاح أبو غدة ،ىػ(ٖٖٓاػبراساِّن، النسائي )اؼبتوىف: 

 ـ.ٜٙٛٔ -ىػٙٓٗٔالطبعة: الثانية، 
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 ،بن اؼبغَتة بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوريألِب بكر ؿبمد بن إسحاؽ بن خزيبة  ،صحيح ابن خزيمة( ٛ
 .بَتوت –الناشر: اؼبكتب اإلسالمي، احملقق: د. ؿبمد مصطفى األعظمي، ىػ(ٖٔٔ)اؼبتوىف: 

 ،ىػ(ٖٓٙلسليماف بن أضبد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباِّن )اؼبتوىف:  المعجم األوسط( ٜ
 .القاىرة -الناشر: دار اغبرمُت، ؿبمد عبد احملسن بن إبراىيم اغبسيٍتاحملقق: طارؽ بن عوض اهلل بن 

َّد الدين أبو السعادات اؼببارؾ بن ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد ابن عبد  ،النهاية في غريب الحديث واألثر( ٓٔ
ربقيق:  ،ـٜٜٚٔ -ىػٜٜٖٔبَتوت،  -ىػ( الناشر: اؼبكتبة العلميةٙٓٙ ابن األثَت )اؼبتوىف: ،الكرمي الشيباِّن اعبزري

 .ؿبمود ؿبمد الطناحي -يطاىر أضبد الزاو 
ُث الدمشقي  ،ؿبمد موفق الدين عبد اهلل بن أضبد بن ؿبمد بن قدامة اعبماعيلي اؼبقدسي أِب البن قدامة المغني( ٔٔ

األجزاء:  عدد الطبعة: بدوف طبعة، الناشر: مكتبة القاىرة ،ىػ(ٕٓٙاغبنبلي، الشهَت بابن قدامة اؼبقدسي )اؼبتوىف: 
 .ـٜٛٙٔ -ىػٖٛٛٔتاريخ النشر: ، ٓٔ
 ،أو )اؼبستخرج من األحاديث اؼبختارة فبا دل ىبرجو البخاري ومسلم يف صحيحيهما( األحاديث المختارة( ٕٔ

دراسة وربقيق: معارل األستاذ الدكتور عبد  ،ىػ(ٖٗٙلضياء الدين أبو عبد اهلل ؿبمد بن عبد الواحد اؼبقدسي )اؼبتوىف: 
 -ىػٕٓٗٔالطبعة: الثالثة، ، لبناف –للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت الناشر: دار خضر، ن عبد اهلل بن دىيشاؼبلك ب
 .ـٕٓٓٓ

 ىػ(ٔٗٚحملمد بن عبد اهلل اػبطيب العمري، أبو عبد اهلل، ورل الدين، التربيزي )اؼبتوىف:  مشكاة المصابيح( ٖٔ
 ـ.ٜ٘ٛٔالطبعة: الثالثة، ، بَتوت –اؼبكتب اإلسالميالناشر: ، احملقق: ؿبمد ناصر الدين األلباِّن

لشمس الدين أبو عبد اهلل ؿبمد بن أضبد بن عثماف بن  الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة( ٗٔ
 -ر: دار القبلة للثقافة اإلسالميةالناش، احملقق: ؿبمد عوامة أضبد ؿبمد مبر اػبطيب ،ىػ(ٛٗٚقَايْباز الذىِب )اؼبتوىف: 

 .ـٕٜٜٔ -ىػٖٔٗٔالطبعة: األوذل، ، مؤسسة علـو القرآف، جدة
 ،(ٕ٘ٛ، )اؼبتويف الفضل العسقالِّن الشافعي ضبد بن علي بن حجر أِبأل ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ٘ٔ

قاـ بإخراجو وصححو ، رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو: ؿبمد فؤاد عبد الباقي، ىػٜٖٚٔبَتوت،  -الناشر: دار اؼبعرفة
عدد األجزاء: ، عليو تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، وأشرؼ على طبعو: ؿبب الدين اػبطيب

(ٖٔ.) 
احملقق:  ،ىػ(ٕ٘ٛ)اؼبتوىف:  ،ألِب الفضل أضبد بن علي بن ؿبمد بن أضبد بن حجر العسقالِّن تقريب التهذيب( ٙٔ

 ـ.ٜٙٛٔ –ىػٙٓٗٔاألوذل، الطبعة: ، سوريا –الناشر: دار الرشيد، ؿبمد عوامة
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، ، ومعو حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أِب داود وإيضاح عللو ومشكالتوعون المعبود شرح سنن أبي داود (ٚٔ
، ىػ(ٜٕٖٔؿبمد أشرؼ بن أمَت بن علي بن حيدر، أبو عبد الرضبن، شرؼ اغبق، الصديقي، العظيم آبادي )اؼبتوىف: 

 (.ٗٔ)عدد األجزاء: ، ىػ ىػ٘ٔٗٔالطبعة: الثانية، ، بَتوت –الناشر: دار الكتب العلمية
أشرؼ على طباعتو والتعليق عليو: زىَت  ،ىػ(ٕٓٗٔحملمد ناصر الدين األلباِّن )اؼبتوىف:  ضعيف سنن الترمذي( ٛٔ

الطبعة: ، بَتوت –اؼبكتب االسالمي توزيع:، الرياض –مكتب الًتبية العرِب لدوؿ اػبليجبتكليف: من . الشاويش
 .ـٜٜٔٔ -ىػٔٔٗٔ األوذل،

ألِب عبد الرضبن ؿبمد ناصر الدين، بن اغباج  ،(سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا( )ٜٔ
، الناشر: مكتبة اؼبعارؼ للنشر والتوزيع، الرياض ىػ(ٕٓٗٔنوح بن قبايت بن آدـ، األشقودري األلباِّن )اؼبتوىف: 

 .الطبعة: األوذل، )ؼبكتبة اؼبعارؼ(
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 األسئلة:
بالؿ رضي اهلل عنو أحل على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف يذبح ديكا كاف عنده  السؤال األول: -

 يـو العيد فأجاز لو وقاؿ لك فقط، ىل ىذا اغبديث صحيح؟ أفيدونا أفادكم اهلل، وبارؾ اهلل فيكم.
شاة أو يشًتؾ يف سبع بقرة أف يذبح  ،ألخينا السائل األفضل واألكمل واألت  األضحى يـو عيد  الجواب:
 .أو سبع بدنة

َوَىَذا كَبُْو ِفْعِل ِباَلٍؿ ِفيَما نُِقَل عنو أنو ضحى ] ؛يستطيع أف يذبح الشاة، يذبح ولو ديكاال ما داـ ما ف
 .(ٖٚ٘/ ٕسبل السالـ ) .[أَنَُّو َضحَّى ِبِديكٍ  ؛ُرِوَي َعْن َأِب ُىَريْػَرةَ و] ،(ٕٖ٘/ ٕسبل السالـ ) و ،(ٖٕٓ/ ٘االستذكار ) .[بديك

  ،  نسأؿ اهلل أف يعطيو أجر التضحية إف شاء اهلل.فمن فعل يعٍت يريق دما يف ىذا اليـو
تقبل ىل و  ؟األمر عن الذين دل يستطيعوا أف يضحوا ىل هبوز أف يضحي ورل   السؤال الثاني: -

 األياـ؟ا ىذه أضحيتهم بسبب الوضع االقتصادي الصعب جدًّ 
َعْن أبشر فقد ضحى عنك النِب صلى اهلل عليو وسلم،  :أقوؿ لو ،لفقره بعض الناس دل يضحٍّ  الجواب:

 ،)بِاْلُمَصلَّى عليو وسلم ِعيَد اأْلَْضَحى( قَاَؿ: )َصلَّْيُت َمَع النَِّبٍّ صلى اهلل رضي اهلل عنهماَجابِِر ْبِن َعْبِد اهلِل 
ِبْسِم )"َوقَاَؿ:  ،َفَذحَبَُو َرُسوُؿ اهلِل صلى اهلل عليو وسلم بَِيِدهِ  ،َفُأيتَ ِبَكْبشٍ  ،نَػَزَؿ َعْن ِمْنرَبِهِ  ؛وُ فَػَلمَّا َقَضى ُخْطَبتَ 

األرناؤوط: وقاؿ  (،ٖٚٛٗٔ))حم( اغبديث بزوائده:  .اللَُّهمَّ ِإنَّ َىَذا َعنِّي َوَعمَّْن َلْم ُيَضحِّ ِمْن ُأمَِّتي"(") ،("َواهلُل َأْكبَ رُ  ،اهللِ 
  (.ٖٛٔٔ)صححو األلباِّن يف اإلرواء ربت حديث: و  (،ٕٓٔٛ))د(  (،ٕٔ٘ٔ))ت( ، إسناده حسن

أسكن مع أِب ولست  هل رل األجر يف ىذه األضحية، ألنٍتف ؛أِب يريد أف يضحي السؤال الثالث:
 متزوجا؟

الشاة مثال، أو سبع البقرة أو سبع البعَت ىذا هبزي عن الرجل وأىل بيتو، تدخل فيو زوجتو  الجواب:
 إف شاء اهلل. والثواب ر الذين معو، وفبن ينفق عليهم، كلهم يأخذوف األجرَ وأوالده القصَّ 

ويدخر من الدخل اؼبادي الذي وبصل عليو  ،لو ضعيف جدافضيلة الشيخ؛ رجل دخْ  السؤال الرابع: -
ومدخر بعض النقود حىت يكمل  ،و من باطوفناء سقف لبيتو الذي ىو من الصفيح )الزينكو(، ويريد أف يبنيَ لب

 ألنو وأىل بيتو يتأذوف من البيت صيفا وشتاء؟ ؛شبن السقف، يضحي أـ يكمل البيت
 اذل أعلم.، واهلل تعوأنو يف حاجة إليو، ويأخذ أجر نية التضحية إف شاء اهلل ،يقدـ بناء البيت الجواب:

 ىل يشرع لإلماـ أف ينتظر الداخل إلدراؾ الركعة أـ ال؟ السؤال الخامس: -
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، واؼبقصود من ذلك إماـ معهود هميؤذيال و على اؼبصلُت نعم ينتظر لكن ىذا االنتظار ال يؤثر  الجواب:
آية أو آيتُت جاز إف ا ينبغي، فلو أطاؿ قليال على مقدار فبقادـ يطيل أكثر ب شعرعنو أف يطيل الصالة، ُث إذا 

 شاء اهلل.
طَّاِبٍّ يف اْلَمَعادلِِ قاؿ الشوكاِّن: ] َعَلى ااِلْنِتظَاِر اْلَمْذُكوِر حِبَِديِث أََنٍس اْلُمتَػَقدٍّـِ يف اْلَباِب  ؛َوَقْد اْسَتَدؿَّ اػبَْ

ـَ َوُىَو رَاِكٌع إَذا َأَحسَّ ِبَداِخٍل يُرِيُد ِفيِو دَ )فَػَقاَؿ:  ،يف التَّْخِفيِف ِعْنَد ظَبَاِع ُبَكاِء الصَِّبٍّ  ،اأْلَوَّؿِ  َما لِيٌل َعَلى َأفَّ اإْلِ
 (ٙٙٔ/ ٖنيل األوطار ) ....[ لُِيْدرَِؾ َفِضيَلَة الرَّْكَعِة يف اعبََْماَعةِ  ؛َكاَف لَُو َأْف يَػْنَتِظَرُه رَاِكًعا  ؛الصَّاَلَة َمَعوُ 

األضحية فيشًتؾ يف أضحية بالتقسيط، فما  موظف يريد أف يضحي وال يقدر على السؤال السادس: -
 اغبكم يف ذلك؟

إذا   ،بعض اؼبوظفُت ينتظروف دخلهم، وبعض الفالحُت عنده مزارع ستأيت بالدخل إف شاء اهلل الجواب:
يومو، يـو العيد،  عنده قوتُ  نْ كاف ُّذه النية جائز إف شاء اهلل، لكن ال هبرب على ذلك، الذي يضحي ىو مَ 

وعنده زائد وفائض عن ىذا دبقدار األضحية، فهذا جائز إف شاء اهلل، لكن ال هبرب على ذلك بالتقسيط، وىو 
 ـبَت.
لو أف أحدا فبن أراد األضحية نسي أف وبلق شعره قبل العشر من ذي اغبجة، وحلقو  السؤال السابع: -

 يف العشر فما حكم أضحيتو؟
اؾ عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر للمضحي فقط، ليس لكل الناس، ؼبن أراد التوقف واإلمس الجواب:

هبوز ؽبم أف يأخذوا من أظافرىم ومن شعورىم،  ،وما شابو ذلك ووبنت هوولداؼبضحي أما زوجة  ،أف يضحي
 واهلل أعلم. واؼبضحي لو أخذ من شعره جاز، لكن خالؼ األوذل وخالؼ األفضل.

 ضحي وغَت قادر، فهل أجزى على ذلك؟أسبٌت أف أ السؤال الثامن: -
وىذه اؼبرة قصرت معو النفقة، يكتب لو إف  ،يؤجر اؼبرء على نيتو، إنساف معتاد أف يضحي دائما الجواب:

 أضحية كاملة.أجر شاء اهلل 
 ىل يشًتط يف حصص البقر أو اإلبل ذكر كل اؼبضحُت؟ السؤال التاسع: -

عائشة رضي  قَاَلتْ التضحية باإلبل والبقر عن سبعة جائز، وكل واحد لو حصة من سبعة جائز،  الجواب:
 .(ٜٕٗ))خ(  .(َوَضحَّى َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن ِنَسائِِو بِاْلبَػَقرِ ): اهلل عنها
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اهلل ويكرب، ويقوؿ عن  وال هبب أف يذكر الذابح أظباء صبيع أصحاب اغبصص؛ بل يكفي أف يسمي
 واهلل أعلم. أصحاب ىذه اغبصص، أو كبو ىذا،

 ىل هبوز لشخص أف يناـ بُت اؼبقابر إف وجد أشجارا؟ السؤال العاشر: -
يناـ النـو  إنسافُ  األموات، الذين يناموف النـو األكرب، فيأيتإهنم ؟ يسكنهااؼبقابر من الذي  الجواب:

سواء  اأو مالحق اأو مطارد ،ؽبذا اـو موت أصغر، فإذا كاف إنساف ؿبتاجاألصغر فيها، اؼبوت نـو أكرب، والن
وبيت ما  ،أو ما شابو ذلك ىذه ضرورة، لكن واحد مثلي أو مثلك لو مسكن ،أو ناس ؽبم ديوف عليو ،أمنيا

 ر نفسو باؼبقابر، ليس ىذا من السنة. زىدا أو يذكٍّ  ؛شاء اهلل ويذىب للنـو ىناؾ
 ي أو خارل؟ىل هبوز رل أف أصافح زوجة عمٍّ  السؤال الحادي عشر: -

ا السالـ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو، أمَّ وىو قوؿ: زوجة عمي وزوجة خارل، السالـ جائز،  الجواب:
، أما مباشرة على يدؾتضع شيئا فمن وراء حائل، ف كبَتة يف السنٍّ عجوزا  إف كانت  إالّ  ؛اؼبصافحة فال داعي ؽبا

 .فال
  .تزوج ُّاتأف  كجاز ل ؛أو مات عنها يف الشرع أجنبية، لو طلقها اػباؿ أو العم   ؼباذا؟ ألهنا تعترب

إبرة تندؽ يف رأسو أىوف من أو خيط دبرأسو يف فمن ىذا الباب ال ينبغي أف يبس رجل يد امرأة، فلو ضرب 
"أَلَْن )َعْن َمْعِقِل بِن َيَساٍر رضي اهلل عنو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل صلى اهلل عليو وسلم: ، أف يبس امرأة ال ربل لو

ٌر َلُو ِمْن َأْن َيَمسَّ اْمَرَأًة ََل َتِحل  َلُو" ،ُيْطَعَن ِفي رَأِس رَُجٍل ِبِمْخَيٍط ِمْن َحِديدٍ  انظر  ،(ٚٛٗحٕٕٔ/ ٕٓ)طب( ) .(َخي ْ
 .(ٕٕٙ)الصَِّحيَحة:  (،٘ٗٓ٘)َصِحيح اعْبَاِمع: 

 ما اغبكم اؼبرأة اليت سبتنع عن فراش زوجها؟ السؤال الثاني عشر: -
أف يكوف عذرا شرعيا، سبتنع عنو  اؼبرأة ما ينبغي ؽبا أف سبتنع عن زوجها إال لعذر، والعذر ال بدّ  الجواب:

  .من زوجها، ىذا األصل يف اؼبسألة أو مرض يؤذيها االقًتابُ  ،أو نفاسمثال سبب حيض ب
ى عن ىذه يشرب دخاف مثال، فًتفض حىت يتخلّ  وأن وأ ،زوجها لكن إف كاف ىناؾ من باب تأديبِ 

 واهلل أعلم. ،ىذه نيتها حسنة إف شاء اهلل، ما يف مانع من باب اإلصالحأو حىت يصلي أو ...  احملرمات، 
 اؿ شهوة من دوف النساء؟أتوف الرجما حكم الذين ي السؤال الثالث عشر: -

، الذكرَ  ، وىو أف يركب الذكرُ ما يسمى عمل قـو لوطينتشر بُت بعض الناس الشباب أو غَتىم  الجواب:
 ذا السبب، ىذا حراـ وال هبوز الفعل، وال التفكَتؽبفجعل عاليها سافلها  ،وقد غضب اهلل على قرية بأكملها

  .واالستعاذة باهلل من الشيطاف الرجيم ،بذكر اهلل ،، فإف جاءت أفكار فليصرفها اإلنساففيو
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أف يقتل الفاعل واؼبفعوؿ بو، واختلفوا يف طريقة القتل، ىذا يف حاؿ تطبيق اغبدود  ؛فيها إف وقعت واغبد  
 جزاء باؼبثل ؛من شاىق على رأسو، أو بالسيف أو كما قرأت لبعض العلماءفيلقى ىل كما فعل بقـو لوط، 

 دليل عليو، واهلل أعلم. ىذا رأي ضعيففيو حىت يبوت، ولكن  ؽ  دَ ره وتُ توضع خشبة يف دب
، وال (ٕٔٔاألنعاـ: ) .{َعَلْيوِ  اللَّوِ  اْسمُ  يُْذَكرِ  َلمْ  ِممَّا تَْأُكُلوا َوَل}اهلل تعاذل يقوؿ:  السؤال الخامس عشر: -

 نعلم أف اليهود والنصارى يذكروف اسم اهلل تعاذل عند الذبح، فهل تؤكل ذبيحتهم؟
مسلم فنًتؾ ذبيحتو، فكيف  لو فعلوإال إف علمنا اختالؿ شرط  ؛تؤكل ذبائح اليهود والنصارى الجواب:

  ؟يهودي أو نصراِّنب
، ىذا يأكلوهنالذبح، مرة واحدة يبرر السكُت، فإف عملها مرتُت ال يف اأشد الناس من وكبن نعلم أف اليهود 

فهذا  ،أو ما شابو ذلك ،أو بالصعق الكهربائي ،جائز لنا، وحراـ عليهم، فإف علمنا أهنم يذحبوف لصنم أو وثن
  أكل ذبائحهم.ال هبوز من مسلم فما بالنا يف اليهودي، اليهودي أو النصراِّن األصل جواز 

 فال هبوز. ،لكن إف علمنا ما ىبالف ذلك
 وبعض معلبات اللحـو اليت تصلنا من بالد اليهود وغَتىم معظمهم ال يذكون السؤال السادس عشر: -

 ي(، فهل هبوز أكلها؟ذكاة شرعية )بالصعق الكهربائ
 إف علمنا أنو بالصعق فال هبوز أكلو. الجواب:

 أعلمتعالى أعلى و واهلل 


